பரிந்�ைர வரன் �ைறகள் – மாற் றங் கள்

,

ெபா��ேபாக்� மற் �ம் வாழ் க்ைகத் �றன் கள்

ச�கச் ேசைவகள்

நிைலமாற் றங் கள் , ெபா��ேபாக்� மற் �ம் வாழ் க்ைகத் �றன்கள் இயலாைம�ள் ள �ழந்ைதகள் மற் �ம்
இைளஞ�க்கான உடல் நலம் மற் �ம் வாழ் க்ைகத் தரத்ைத ேமம் ப�த்�வதற் � ெபா��ேபாக்� சார்ந்த,
�றன் உ�வாக்��ன்ற ெசயல் பா�கைள�ம் நிஜ உலக அ�பவங் கைள�ம் பயன்ப�த்�
கற் �க்ெகா�க்கப் ப�ம் . எங் கள் ேசைவகள் இைளஞர்கள் இலக்�கைள ேநாக்�ச் �ன்ேனற உத�ம் .
அதனால் தாங் களாகேவ எப் ப� ேவைலகைளச் ெசய் வ� என்பைத�ம் �� மற் �ம் ச�தாயச்
ெசயல் பா�களில் எப் ப� ஈ�ப�வ� என்பைத�ம் அவர்கள் கற் �க்ெகாள் ள ���ம் .
வாழ் க்ைகத் �றன்கள் என்றால் என்ன?
வாழ் க்ைகத் �றன்கள் , வா�க் ைகயாளர் �னசரி
பல் ேவ� இடங் களில் ேமற் ெகாள் �ம் �த்�யாசமான
வாழ் க்ைகப் பணிகைளக் ��க் �ம் , அைவயாவன:

•
•
•
•
•

நாங் கள் யா�க்�ப் பணியாற் ��ேறாம் :
இந் த �ைளயண்ட்க�க்�:

•

�ய ேமலாண்ைம

•
•
•

நட்� மற் �ம் பழ�ம் �றன்கள்
ச�க நடவ�க்ைக
ெபா��ேபாக்� அல் ல� ஓய் �ேநர நடவ�க்ைககள்
பணிேமற் ெகாள் ள தயாராதல் மற் �ம் தன்னார்வப்

•

பணிகளில் ஈ�ப�தல்

எங் க�ைடய அணி�ல் யார் இ�க்�றார்கள் ?

•
•
•
•
•
•
•

7-18 வய�ைடயவர்கள் (இப் ெபா��ம் உயர்நிைலப்
பள் ளி�ல் இ�ந் தால் 21)
இயலாைம�ள் ளவர்கள்
இலக்�கைள நிர்ண�க்க ��ந் தவர்கள்
வாழ் க்ைகத் �றன்கைளச் ெசப் பனிட ெசய் ய
��ம் �பவர்கள்
ெபா��ேபாக்� இலக்�களில் �றன் ெபற
��ம் �பவர்கள்

நாங் கள் என்ன ேசைவகைள வழங் ��ேறாம் ?

ெபா��ேபாக்� ��ச்ைச�ைற வல் �நர்கள்
ெபா��ேபாக்� ��ச்ைச�ைற உத�யாளர்கள்
ெதா�ல் வ� ��ச்ைசயாளர்கள்

•
•

இைளஞர் உ��யாளர்கள்
ம�த்�வ கவனிப் � உத�யாளர்கள்

��ய �றன்கைளக் கற் �க்ெகாண்� ப�ற் �
ெசய் வதற் � பணியாள�டன் 1:1 �ைற�ல்

ெதா�ல் வ� ��ச்ைச உத�யாளர்கள்
வாழ் க்ைகத் �றன் ப�ற் �யாளர்கள்

தனிப் பட்ட இலக்� நிர்ணயம்

•
•

பணி�ரிதல்
�றன் வளர்ச்�க் ��க்கள் மற் �ம் ப�லரங் �கள்
ச�க வளங் கள் மற் �ம் �ட்டங் க�டன்
இைணத்தல்

வா�க் ைகயாளர்கள் என்ன வைகயான இலக்�கள் �� பணி�ரி�றார்கள் ?

•
•
•
•
•
•
•
•

உண�த் தயாரிப் � மற் �ம் சைமயல் கைல கற் றல்
பணத்�ன் பயன்பா�கைளக் கற் றல்
ச�க ெபா��ேபாக்�ச் ெசயல் பா�களில் ஈ�ப�தல்
நட்�த் �றன்கைளக் கற் றல்
ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� பயன்பாட்ைடக் கற் றல் (எ.கா. �ரங் கப் பாைத / ேப�ந் �கள் , �ல் �ரான்ஸ்)
ஒ� தன்னார்வலர் வாய் ப் � அல் ல� ேவைல ெபற தயாராதல்
�யமாக வாழ தயாராதல்
ெபா�த்தமான ெபா��ேபாக்� உபகரணங் கைளப் பயன்ப�த்�தல்

இந் தச் ேசைவ ம�த்�வ அல் ல� நடத்ைதத் ேதைவக�க்� 1:1 ஆதர� வழங் �வ�ல் ைல என்பைத தய�ெசய் � கவனத்�ல்
ெகாள் ள�ம் . ேசைவையப் ெப�ம் ேபா� 1:1 ஆதர� ேதைவப் பட்டால் , வா�க்ைகயாளர்கள் / கவனிப் பாளர்கள் ேதைவயான
ஏற் பா�கைளத் தாங் களாகேவ ெசய் �ெகாள் ள ேவண்�ம் .

��தல் தகவல் க�க்�ம் , இந்தச் ேசைவ உங் க�க்�ச் �றப்பாகப் ெபா�ந்�வைத உ��
ெசய் வதற் �ம் , தய�ெசய் � ெதாடர்�ெகாள் �ங் கள் : 416-425-6220 ext 6208 அல் ல� 6044 ext
�ப்�ட்� நிைலமாற் றம் , ெபா��ேபாக்� மற் �ம் வாழ் க்ைகத் �றன் ப�ற் � சந்�ப்�க்�
தகவைலத் ெதரிந்� ெகாண்� �ன் ப�� ெசய் ய�ம் .
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